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ΔΕΛΤΙΟ Τ Υ Π Ο ΥΟ Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου εδήλωσε ταε ξ ή ς : Το Υ Β ΕΤ , στα πλαίσια των προσπαθειών του για επενδυτικές δραστηριότητες εκσυγχρονισμού και προστασίας του περιβάλλοντος από μέρους των ειιοιιτευομένων από αυτό φορέων προχωρεί στην πραγματοποίηση επενδύσεων ύι^υς S δις δρχ. οτα Διυλιστήρια των Ε Α Δ Α , κατασκευάζοντας μία μονάδα αποθείωσης Diesel και μία μονάδα ανάκτηση θείου.Η μιονάδα Βαθιάς Αποθείωσης Γκαζοϊλ, δυναμικότητας 17.000 βαρελιών ανά ημέρα, εγκαθίσταται στα Διυλιστήρια Ασπροιιύργοη για να υπάρξει η δυνατότητα παραγωγής Diesel κίνησης και Γκαζοίλ θέρμανσης με περιεκτικότητα θείου 0,05% και 0,10% κατά βάρος αντίστοιχα, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που τίθενται σε ισχύ στην Ε.Ε. από 1.10.1996. Οι ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές είναι 0,2% κ.6. και για τους δυο τυπους (από 1.10.1994).Η μονάδα θα τροφοδοτείται με βαρύ γκαζοίλ από την απόσταξη αργού πετρελαίου καθώς επίσης και με γκαζοίλ πυρόλυσης, από τις μονάδες καταλυτικής πυρόλυσης και ιξωδόλυσης. Θα παράγει προϊόν με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 0,05% κ.β.Η απομάκρυνση του θείου γίνεται σε υμηλή θερμοκρασία και πίεση, με τη μετατροπή του σε υδρόθειο.Η υιιάρχουσα μονάδα αποθείωσης γκαζοίλ της ίδιας δυναμικότητας θα ιιαραμείνει σε λειτουργία τροφοδοτούμενη με ελαφρύτερα κλάσματα, ώστε και αυτή να παράγει προϊόν με μεγίστη περιεκτικότητα σε θείο 0,05% κ.β.Η μονάδα ανάκτησης θείου δυναμικότητας 40 Μ Τ θείου ανά ημέρα, θα εγκατασταθεί στα Διϋλιστήρια Ασπροπύργου, σαν συμπλήρωμα των δύο ήδη εγκαταστημένων μονάδων με δυναμικότητα 100 ΜΤ/ημερα η κάθε μία. Με τη νέα μονάδα θα αποφεύγονται στο μέλλον οι μειώσεις δυναμικότητας του Διυλιστηρίου και οι εκπομπές ρύπων, στις περιπτώσεις βλάβης σε μία από τις υπάρχουσες μονάδες, ςιαινόμενο συνηθισμένο λόγω της φύσης των μονάδων αυτών.



Η νέα μονάδα 8α έχει και αυτή τμήμα επεξεργασίας των απαερίων της, ώστε η συνολική ανάκτηση θείου να είναι τουλάχιστον 99%, γεγονός που 8α οδηγεί σε εηάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.Το έργο αναμένεται να ο/\οκληρω8εί και να τε8εί σε λειτουργία σε 18μήνες.


